Okienko pre deti a mladých
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Pôstne
zamyslenia
Z homílie o. arcibiskupa
Bernarda
Bobera na P18 v Prešove
Milí bratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahí mladí
priatelia, chlapci a dievčatá, bratia a sestry v Kristovi!
V týchto horúcich letných dňoch veľa počúvame o dopade jarného
sucha na tohtoročnú úrodu. Kvôli suchu, ktoré sme mali na Slovensku
v apríli a v máji, bude úroda obilia o polovicu menšia ako obvykle.
Darmo, bez vody niet úrody! Bez vody niet života! Naše telo tiež
nevydrží bez vody dlho. Koľko vydrží človek bez vody? ... Presne, od
dvoch dní do jedného týždňa! U každého je to iné. Niektorí „frajeri“ by vydržali aj viac, ale
načo riskovať?!
A tak ako telo, aj ľudská nesmrteľná duša potrebuje k svojmu životu kvalitnú vodu – živú
vodu, čistú vodu - nie vodu z cisterny či z močiara, ale čerstvú pramenitú vodu večnej sily, krásy
a lásky. A takouto živou vodu večnosti môže byť pre človeka jedine BOH!
... U Boha je teda zdroj života, prameň života kvalitného, šťastného, pokojného a hlavne
večného. Nájsť tento prameň nie je až také ťažké, ako sa to na prvý pohľad zdá. Stačí dobre
počúvať, dobre pozerať a dobre chápať všetky Ježišove slová a výzvy. Tieto Božie slová, skutky
a sviatosti, ktoré nám zanechal Ježiš, nás určite privedú k prameňu živej vody pre náš život.
... Milí mladí priatelia, bratia a sestry! Ak Boh bude prameňom vášho života, ak bude
prameňom sily v každej ťažkosti i radosti, ak ním naplníte svoje vzťahy a zostanete verní
Ježišovi, určite aj neskôr, možno v manželstve alebo zasvätenom živote zostanete verní a
šťastní! Hľadajte, nešetrite námahu, nebojte sa prekážok, len hľadajte a objavujte každý
deň živého Boha v Božom slove, Eucharistii a ďalších sviatostiach. Nechajte sa formovať
v prečistom Srdci Panny Márie, našej Nebeskej Matky. Ďakujte tak ako ona ďakovala Bohu za
veľké veci, ktoré jej v živote urobil. Ďakujte a proste tak ako ona ďakovala a prosila za svojich
rodičov Joachima a Annu, ktorých sviatok dnes slávime. Potom bude aj vaša láska verná, pravá
a obetavá. Zbavíte sa strachu o seba a vydáte aj pred inými najkrajšie svedectvo o Ježišovi,
ktorý vás nekonečne miluje. Presne tak, ako to urobila aj naša, čoskoro blahoslavená Anka
Kolesárová. Naplnená Ježišom sa viac bránila hriechu ako smrti. Rozhodla sa rýchlo, podľa
hlasu svojho svedomia, ktoré bolo formované v Ježišovej škole. Rozhodla sa pre slobodu
a čistotu svojej nesmrteľnej duše, hoci vedela, že stratí slobodu a život svojho tela. Preto sa
ani vy nebojte vzdorovať akémukoľvek hriechu. Vzoprite sa Zlému, a ujde od vás. Naplňte
sa silou z Boha. Nebojte sa Ježiša, jeho bremeno nie je ťažké. Je to príjemné jarmo jeho čistej
lásky, ktorá nás vždy nanovo učí, ako sa máme jeden pre druhého obetovať a vziať na seba
zodpovednosť.
Niekedy vám možno bude ťažké chápať, čo vám chcú vaši kňazi alebo biskupi povedať.
Máme možno zastaraný slovník plný symbolov a podobenstiev, máme možno neštýlový výzor,
ale máme vás radi a chceme vás nasmerovať a napojiť na nášho Pána – prameň života. To všetko
preto, aby ste aj napriek nepriaznivému duchovnému suchu tejto doby dokázali v živote zožať
stonásobnú úrodu, aby ste mali úrodný život – život šťastný a potom aj život večný. AMEN
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25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 9. 2018

Modlitba
kajúceho žalmu
Hľadieť
na Ukrižovaného,
našu spásu
„Ježiš nám hovorí,
že preto, aby sme ho nasledovali a boli jeho učeníkmi,
je treba zaprieť samých seba,
čiže zaprieť očakávania našej egoistickej pýchy
a vziať na seba svoj kríž.
Následne všetkým dáva jedno základné pravidlo.
Aké je to pravidlo? «Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho».
Často sa v živote stáva, že z rôznych dôvodov
zídeme zo správnej cesty, hľadajúc šťastie iba vo veciach či v osobách,
ku ktorým sa správame ako k veciam.
Avšak šťastie nájdeme iba vtedy, keď stretneme pravú lásku,
ktorá nás nechá v údive a zmení nás. Láska všetko mení!
A láska môže zmeniť aj nás, každého jedného z nás.
Svätci sú toho dôkazom.“
(pápež František)
Svätý Otec v nedeľu (16.9.) opäť príjemne prekvapil pútnikov zídených na Námestí sv.
Petra vo Vatikáne.
Po skončení poludňajšej modlitby Anjel Pána totiž prítomným podaroval malý kovový
kríž (celkovo 40 - tisíc ks) striebornej farby, spolu s kartičkou nesúcou odkaz:
„V Kristovom kríži je všetka láska Boha, je tam jeho nesmierne milosrdenstvo“.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 24.9. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Anna Vargovčáková

Utorok - 25.9. 2018
17. 45
sv. omša

+ Ján a Alžbeta (Ad.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Streda - 26.9. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Ján Štefánik (44. výr.)

Štvrtok - 27.9. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
ZBP v chorobe pre Gabriela

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Ohlášky
Dňa 13.10.2018 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť sv. manželstva:
Dušan MULAČ

syn Dušana a Dagmar rod. Hlubučkovej

Piatok - 28.9. 2018
17. 45
sv. omša

+ Michal a Johana Oros

Sobota - 29.9. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
+ Michal a Mária Balog

NEDEĽA - 30.9. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Alžbeta Orosová (P.)
za farnosť

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Výročie konsekrácie kostola (1998)
za dobrodincov chrámu

NEDEĽA - 30.9. 2018
9. 30
sv. omša

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Jolana Köverová, Mária

*sv. zmierenia 17.00 - 17.25

Služba lektorov
26. NEDEĽA

1. čítanie
Otília Ondová
2. čítanie
Jaroslav Ondo st.
spoloč. modlitby Ladislav Kuc

30.9. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Miroslav Lacko
2. čítanie
Alena Seligová
spoloč. modlitby Agnesa Hampachelová

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie
29.9. KNV - I. skupina Hrašovík - V. sk.

Košice - Dargov. hrdinov

a

Sabina DREVEŇÁKOVÁ

dcéra Rastislava a Petry rod. Palkovej

Košická Nová Ves

Ak by niekto vedel o prekážkach k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade.
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do Vašich modlitieb.

Duchovné zamyslenie

HRAŠOVÍK
Štvrtok - 27.9. 2018
17. 30
sv. omša

8.00 hod.

*Vo štvrtok bude v Hrašovíku o 17.30 hod. slávnostnú sv. omšu celebrovať Mons. Marek Forgáč,
košický pomocný biskup, z príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu. Všetci ste srdečne pozvaní.
*V piatok o 17.00 hod. začne na fare príprava prvoprijímajúcich detí. Dieťa nech doprevádza aspoň
jeden z rodičov. Po stretnutí je sv. omša za účasti detí.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Zbierka na Rádio Lumen: KNV 199,62 € a Hrašovík 35,- €. PBZ za Vaše milodary.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola v kancelárii FÚ alebo
na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Modlitba ruženca
Tomáš Ondruš

Čistota detskej duše. V sobotu sme sa stretli s priateľmi. Bolo chladno, aj oni, aj my sme boli s
deťmi, tak sme prehodili len pár slov a chceli sme sa rozísť, keď mi zrazu zazvonil mobil: neznáme číslo, pevná linka z Východu. Ozval sa Peter a vraví: „Renátka, prosím Ťa o modlitbu. Teraz
sa ide jeden kňaz rozprávať s veriacim gynekológom, čo robí potraty, prosím, pomodli sa, aby mu
Boh obmäkčil srdce.“ Zložila som a poprosila som priateľov, aby sme sa teraz spolu na tento úmysel pomodlili. Neuvedomila som si, že sú medzi nami deti, pre ktoré táto téma nie je samozrejmá.
„Čo sú potraty?“, opýtala sa kamarátkina 9-ročná dcérka. Vysvetlila som takmer rutinne, veď s
mojimi deťmi som o tom hovorila už viackrát: „zabitie dieťatka v mamkinom brušku“, hovorím.
Malej Haničke takmer vyskočili oči z jamok. „Kto ho zabije?“, opýtala sa. „Lekár“, odpovedám.
A Hanka na to: „To je jeho zamestnanie??“
Stratila som reč. Uvedomila som si tú fascinujúcu čistotu detskej duše. Ak nebudete ako deti…
Pre dieťa je to niečo nepochopiteľné… My to už berieme len ako jedno z mnohých ziel. „Dobre
sa pýtaš, Hanička, ten istý lekár, čo privádza deti na svet, iné deti zabíja…“ Videla som na jej tváričke, že objavila nepochopiteľnú hrôzu. „Bež do auta“, prerušila ťažkosť chvíle Hankina mamka,
„už pred pol hodinou Ti bola zima“.
„Najprv sa pomodlime“, povedala malá Hanka a začala sa modliť… (www.modlitba.sk)

Duchovná aktivita
MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV. Od 15. septembra do 24. októbra
potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku.
Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na
sv. omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu.

Myšlienka týždňa
„Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa stane ťarchou,
ktorú my slabí nedokážeme uniesť.“ (sv. Páter Pio)

